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        CIRCUIT VERD. 

AJUNTAMENT DE MOIÀ. 

TERME MUNICIPAL DE MOIÀ. 

 

PLA PILOT SOBRE LES AFECTACIONS DE LES ACTIVITATS M OTORITZADES I 

LES SEVES MESURES CORRECTORES AL MEDI NATURAL . 

 

0.- INTRODUCCIÓ 

El Circuit Verd de Moià està ubicat al terme municipal de Moià, als afores, en un espai natural 

anomenat Solà de la Vila, a la comarca del Moianès, en una finca de 83,68 Ha de titularitat compartida per 

l’Ajuntament (25 Ha), el Motoclub Moianès (32 Ha) i els propietaris de la finca de Coromines (26,68 Ha). 

En aquesta instal· lació es poden practicar totes les especialitats amb moto fora de carretera. Disposa de 

diferents circuits per a diferents modalitats com ara els de motocròs, infantil, trial, enduro, resistència, quad, 

ciclomotor, crono.., així com d'una seu social amb diferents serveis i pàdoc amb presa de corrent elèctric i 

aigua. 

El Motoclub Moianès és una entitat esportiva sense ànim de lucre inscrita al Registre municipal 

d’entitats de l’Ajuntament de Moià, amb una trajectòria de més de 40 anys. Inscrita en el Registre d’entitats 

esportives de la Generalitat de Catalunya (núm. 04484) i en el registre de clubs motociclistes de la Federació 

Catalana de Motociclisme (núm. 30).  

Va ser fundada el 1971 i el seu objectiu és organitzar activitats esportives de motor, proves de 

motociclisme de fora d’asfalt, entrenaments i altres esdeveniments esportius al Circuit Verd. 

 

1.- PERÍODE DE VIGÈNCIA. 

Aquesta Pla Pilot tindrà un període de vigència de 2 anys des de la seva validació i aprovació per 

part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

 

2.- IDENTIFCACIÓ DE LA PROPOSTA I OBJECTIUS. 

La proposta preveu analitzar les afectacions ambientals de les activitats motoritzades al medi 

natural, amb l’objectiu d’avaluar-les i proposar solucions de restauració i millora mediambiental. 

Per això es preveu la designació d’un responsable i una calenderització de les mesures ambientals 

previstes per cada tipus de prova en relació a la correcció i control de l’erosió, treballs de prevenció 

d’incendis, treballs de millora silvícola amb objectiu paisatgístic, educació ambiental, punts d’aigua... 

Finalment amb les conclusions d’aquest Pla Pilot i en coordinació amb el Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, es redactarà un manual de bones pràctiques en les activitats 

motoritzades en el medi natural. 
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3.- DEFINICIÓ DEL TIPUS D’ACTIVITAT. 

Al circuit verd es pretén avaluar les incidències de les diferents activitats motoritzades que es 

realitzen:  

-Motocròs: El motocròs és una forma de carreres de motos tot terreny celebrades en circuits tancats 

fora de la carretera. Els corredors utilitzen motocicletes de cros o de trail, amb rodes de tac, manillar alt i 

parafangs molt separats de les rodes, especialment dissenyades per anar per terra i fang, sovint amb 

cilindrades de 125 o 250 cc ja que són més fàcils de manejar sobre terra que les motos més grans. Es 

competeix en velocitat en terrenys molt accidentats, amb forts desnivells, camins pedregosos i enfangats, 

corbes tancades, canvis de rasant, peralts..., amb constants salts i derrapades. Les competicions consten de 

dues mànigues que es celebren el mateix dia. 

-Enduro i Resistència: Modalitat del motociclisme que consisteix en fer carreres por terrenys 

naturals molt accidentats i especialment escollits per provar la resistència dels pilots. Entre les etapes hi pot 

haver proves curtes cronometrades que requereixen habilitat, destresa i velocitat sobre la moto, amb una 

mitjana entre els 45 i els 55 km/h. Les motos d’enduro són semblants a les de motocròs però amb algunes 

diferències. Tenen les suspensions més toves ja que no necessiten fer tants salts i són vehicles matriculats 

que compleixen amb les normes de circulació per vies públiques ja que en molts trams d’enllaç hi ha de 

circular. El dipòsit de combustible té més capacitat i els motors treballen a menys revolucions, cosa que fa 

que pesin més. 

-Quads, ciclomotors, crono, ATV’s i buguis: En aquest grup hi ha diferents disciplines. Els quads 

són vehicles de quatre rodes, a vegades totes quatre motrius i a vegades únicament les del darrera. Els 

vehicles ATV (All terrain vehicles) són molt semblants als quads, tot i que tenen un major pes i volum i no 

es solen fer servir per competicions esportives sinó més aviat per passeig o, fins i tot, per tasques agrícoles 

o forestals. Els buguis són vehicles inicialment dissenyats per anar per terrenys sorrencs, amb un xasis més 

lleuger i una carrosseria sense sostre rígid, amb rodes grans, vehicles entre un quad i un ATV. 

Finalment, Crono, més que un tipus de vehicle, és un tipus d’activitat, que vol dir prova 

cronometrada.  

-Trial: Modalitat de motociclisme consistent en competir en habilitat recorrent una distància 

determinada sobre terreny accidentat i amb obstacles preparats per tal que s’hagin de superar sense baixar 

de la moto i recolzar-se sobre el peu ni caure, per tal de mantenir l’equilibri. Guanya el pilot que 

aconsegueix menys punts de penalització. Les motos de trial són les de menys cilindrada i menor pes ja que 

interessa que siguin lleugeres. 

 

3.1.- Característiques tècniques dels circuits i zones 

3.1.1.- Circuits de motocròs. 

El circuit principal té una amplada de 6 m i una longitud de 1.394 m. L’aforament màxim és de 40 

motos, que es correspon al màxim establert pel reglament vigent en aquesta modalitat. 

També hi ha el circuit infantil, que té una amplada de 4 m i una longitud de 419 m. L’aforament 

màxim és de 20 motos,  
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3.1.2.- Circuit d’enduro i resistència. 

Té una amplada de 2-4 m i una longitud de la variant llarga de 4.153 m. Hi ha diverses variants 

amb una longitud addicional total 2.557 m, en un total de 5 trams que en ocasions es solapen amb el circuit 

de motocròs, infantil i quads-ciclomotors-crono. L’aforament màxim és de 90 motos utilitzant totes les 

variants, si bé l’aforament normal és entre 45 i 90 motos. 

 

3.1.3.- Circuit de quads, ciclomotors, crono, ATV’s i buguis. 

Té una amplada de 4 m i una longitud de 1.071 m. L’aforament màxim és de 20 quads, 35 

ciclomotors, 35 motos o 15 ATV/buguis, d’acord amb la modalitat que s’hi practiqui. 

 

3.1.4.- Zones de trial. 

Les zones de trial no són pròpiament un circuit sinó diferents àmbits on es localitzen les estacions 

de trial o trams de difícil circulació amb desnivells importants i obstacles naturals o artificials. Aquestes 

estacions solen tenir una longitud inferior als 40m. 

Les zones de trial tenen un aforament màxim de 15 motos per zones, segons les diferents zones 

marcades. 

El trial es realitzarà dins l’àmbit assenyalat específicament. Per evitar la degradació de les zones, 

aquestes disposaran d’uns itineraris assenyalats on s’indicarà la seva ubicació. No es podrà circular fora 

d’aquests recorreguts. 

Abans de començar les activitats del trial, es senyalitzaran els recorreguts o itineraris. 

 

3.2.- Règim d’usos del circuit. 

Els dies de funcionament són els caps de setmana i els dimecres durant tot l’any, inclòs Setmana 

Santa i vacances de Nadal i d’estiu. L’agost està tancat. 

 

3.3.- Mesures de seguretat 

Els diferents recorreguts estan clarament marcats en el terreny i delimitats per cintes, amb la qual 

cosa els usuaris tenen coneixement de les zones de circulació. 

Durant la celebració de curses es delimiten específicament els indrets on pot situar-se el públic 

assistent i on està terminantment prohibit. 

 

4.- IDENTIFICACIÓ D’EFECTES I IMPACTES AMBIENTALS. 

Els impactes o efectes ambientals més importants corresponen als que pot patir la vegetació 

(incendis) i el sòl (erosió i residus). 

L'erosionabilitat del terreny ve determinada per la geologia, la climatologia, la hidrologia i l'ús. 

La erosionabilitat del terreny és més elevada a les zones amb més pendent situades al nord i est de 

l'àmbit. L'increment d'erosió produït pel trànsit rodat es concentra als circuïts en ús. Els pendents de la zona 

també determinen els riscos geològics potencials 

Especialment als trams més complicats del traçat on les motos queden encallades i les roderes a la 

llera tenen més profunditat. La compactació d'un sòl és deguda a la pressió mecànica a causa del pas de 
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maquinària, del bestiar o per la circulació de vehicles, especialment quan el sòl està humit. Provoca un 

empaquetament dens de les partícules, amb la qual cosa augmenta la densitat aparent en detriment de la 

porositat, en especial de la macroporositat. 

Es produeixen vessaments d’olis i combustibles de les motos accidentades, cal indicar que la 

modalitat d’Enduro extrem és molt exigent amb les motos i sovint, durant la competició, es poden veure 

motos accidentades o parades amb equips fent diverses tasques de manteniment de les motos (reposant 

líquids refrigeradors, petites reparacions...). 

L’escalfament de les motos en els trams més complicats dels recorreguts pot portar associat un 

augment del risc d’incendi especialment a les estacions més seques. 

Per aquest motiu s’han identificat els punts de major risc d’incendis i erosió del sòl, sobre 

cartografia, que són els indrets on es preveuen les diferents mesures ambientals.  

 

5.- MESURES AMBIENTALS CORRECTORES. 

5.1.- Treballs de prevenció d’incendis. 

5.1.1.- Mesures generals. 

La casa i la caseta dels grups electrògens, disposen de 9 extintors, d’escuma i químics, adequats a 

cada espai. 

Està previst que en el sistema de rec existent al circuit de motocròs, es puguin connectar mànegues 

dels bombers per aprovisionament d’aigua. 

En la zona de pàrquing i pàdoc es mantindran podats els arbres adults (a 1/3 de la seva alçada), i 

es desbrossarà la vegetació arbustiva i s’eliminaran totes les restes. 

En la zona del voltant de la casa, del pàrquing i del pàdoc, no s’hi deixaran materials inflamables.  

La delimitació del final de la zona de pàrquing es farà amb una pila de terra que el delimiti i 

s’evitaran els materials inflamables. 

En el pàrquing i el pàdoc es col· locaran els cotxes de tal manera que tots i cada un d’ells puguin 

sortir de la seva plaça en cas d’incendi i els accessos i sortides s’assenyalaran clarament i en ells 

s’especificarà clarament la prohibició d’estacionar vehicles. En el cas que es vulguin instal· lar carpes en el 

pàrquing per part dels usuaris, aquestes es col· locaran el més allunyat possible de la massa forestal. 

Es conservarà sempre en bon estat el camí de sortida per tal de garantir-ne la sortida en cas 

d’emergència. 

En època de perill d’incendi, únicament es podrà fer foc a l’interior de la casa. La resta d’any, cal 

demanar permís i es farà amb carbonet i barbacoa exclusivament. 

En cas de declaració de Pla Alfa 3, no es podrà fer cap activitat. Amb Pla Alfa 2 es mantindrà 

operatiu el sistema d’aixetes amb preses d’aigua per maneges als boxes, a més d’extintors químics. 

A les zones de trial es desbrossarà en una franja de 4 metres al voltant de cada estació, i s’aclarirà 

el bosc si és necessari. 

Anualment, preferentment a l’hivern i la primavera, es farà una tallada de la vegetació arbustiva 

en els 25 metres al voltant de la casa i el pàrquing. 
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5.1.2.- Mesures específiques. 

Es preveu la creació de 3 franges de prevenció d’incendis, totes elles retolades als plànols adjunts 

número 3 i 4. La primera d’elles es situarà a la part inferior del camí d’accés al circuit (1,80 Ha), la segona 

a la banda boscosa situada a l’oest de la casa i el pàdoc (0,65 Ha) i la tercera al perímetre del punt d’aigua 

existent actualment (0,19 Ha). En tots els casos es mantindrà una franja de prevenció d’incendis de 25 

metres d’amplada, com a mínim, tal i com preveu l’article 1.2 del Decret 65/1995 de 17 de març. 

En aquestes franges, que tenen un pendent pronunciat i es considera que estan situades en punts 

estratègics atès que, en les situades més a ponent, si s’origina un incendi en un indret llunyà probablement 

arribaria al Circuit Verd per aquí tenint en compte l’orografia de la zona, i en la situada al nord és un punt 

de pas molt freqüentat, es tindran en compte els següents condicionants: 

-Es mantindrà una baixa càrrega de combustible. La densitat d’arbrat adult (>15 cm de diàmetre) 

serà com a màxim de 150 peus/ha. La distància entre peus serà com a  mínim de 6 m, evitant la tangència 

de capçades i la continuïtat horitzontal. La distància entre capçades serà com a mínim de 5 m. Es podarà la 

part inferior dels arbres fins a 2,20 m d’alçada o, en els arbres més grans, fins a 1/3 de la seva alçada amb 

un màxim de 5m. La distància entre capçades i el límit de les zones d’ús intensiu serà com a mínim de 5 m. 

La cobertura de l’estrat arbustiu serà fins a un màxim de 15% de la superfície. La distància entre les mates 

serà com a mínim de 3 m, evitant la continuïtat vertical entre l’arbrat i els arbustos i franges d’herbassars. 

Es trituraran les restes de poda i estassada fins a obtenir restes menors de 20 cm i es repartiran uniformement 

sobre el terreny. 

- Es considera la zona com un alzinar amb pineda de pi blanc, on la fracció cabuda coberta arbrada 

haurà de ser inferior al 35%. 

- Es prioritzarà la tala de les espècies més combustibles enfront espècies menys combustibles, 

seleccionant les espècies amb un millor comportament en cas d’incendi forestal, com l’alzina o el roure. 

- Es treballarà de forma selectiva, fent més intensa l’actuació sobre les espècies més infrlamables. 

Es dedicarà especial atenció a seleccionar aquelles espècies arbustives d’interès tant perquè presenten una 

baixa inflamabilitat com perquè tenen un creixement en alçada lent. Per contra, l’actuació serà especialment 

contundent vers les espècies que contenen olis essencials altament inflamables i les que generen restes 

fines. Amb aquestes mesures es pretén obtenir una franja de protecció amb el millor comportament davant 

el foc tant a curt com a mig termini, tot minimitzant els costos de manteniment. 

- La gestió de les restes vegetals serà la trituració in situ d’arbres i arbustos de port baix, tenint en 

compte que no es poden deixar restes vegetals amb una longitud superior a 40 cm. Per arbres de port elevat 

i en indrets especialment sensibles per tenir un major risc d’inici de foc, les restes seran retirades i 

transportades a una zona d’aplec pròxim (costat casa) i posteriorment triturades i transportades pel seu 

aprofitament energètic. 

Finalment, es preveu tenir net de vegetació arbustiva i herbàcia el voltant del punt d’aigua 

d’extinció d’incendis existent. Actualment ja s’ha dut a terme aquesta actuació de neteja en una franja 

perimetral, però s’haurà de fer el manteniment anual. 
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5.2.- Tractament de la vegetació existent i paisatge. 

5.2.1.- Mesures generals. 

En el supòsit que es detectin espècies al· lòctones es procedirà a la seva eliminació. Es prioritzarà 

la tala d’espècies al· lòctones enfront les autòctones, i la diversificació de la massa forestal existent. En 

aquest sentit es prioritzarà alzines i roures enfront dels pins, així com el manteniment d’exemplars de 

sotabosc autòctons. 

La regeneració de les zones de trial es farà a la finalització de l’any d’ús. Els treballs seran sempre 

manuals i consistiran en la realització de trencades en les roderes de les motos per tal de que l’aigua no 

baixi per solc més de 15 m. En cas que es consideri, es realitzarà una reforestació en els llocs sense vegetació 

arbòria. Aquesta es farà a la tardor, amb roure o alzina en plantes de 1 o 2 sabes amb contenidor de terra.  

De manera general, per realitzar els treballs de tractament de la vegetació en els que calgui la 

tallada d’arbres, es sol· licitarà la preceptiva autorització al DARP o bé es tramitarà un PTGMF. 

Es gestionarà adequadament la massa forestal, especialment les pinedes, potenciant altres espècies 

menys piròfiles. 

 

5.2.2.- Mesures específiques. 

Amb una finalitat clarament paisatgística i també d’estabilització del terreny sobreposat, es preveu 

plantar 5 roures i 5 alzines a la banda superior del talús on s’hi realitzarà també la franja de protecció, en 

una longitud de 70 m (espaiats 7 m entre ells) en un indret expressament seleccionat per no entorpir el 

correcte funcionament del circuit i situat a la part central en una zona actualment denudada. Les espècies 

plantades, autòctones, tenen un requeriment hídric baix, amb la qual cosa és més segura la seva 

supervivència. 

D’altra banda, les 3 franges de prevenció d’incendis previstes, també tindran un objectiu 

paisatgístic. 

 

5.3.- Control de l’erosió. 

5.3.1.- Mesures generals. 

La major part de les àrees amb risc es troben al voltant, al centre i sud de l’àmbit (coincidint amb 

les zones on la erosionabilitat del terreny també és més elevada).  

El trial es realitzarà dins l’àmbit assenyalat específicament. Per evitar la degradació de les zones, 

aquestes disposaran d’uns itineraris assenyalats on s’indicarà la seva ubicació. No es podrà circular fora 

d’aquests recorreguts.  

 En els circuits de motocròs i enduro, quan sigui possible, es faran trencaaigües aprofitant els salts, 

per tal de que l´aigua no circuli pel mig del circuit i vagi a les zones de desguàs. Cada any s’arreglen aquests 

circuits amb el pas d’una pala carregadora i una retroexcavadora, incidint en les zones més degradades. 

No es pot desenvolupar l’activitat de circuit a la llera dels torrents. Aquesta prohibició s’ha fet 

efectiva des de finals de 2018. Es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats pels llits de les corrents 

naturals d'aigua, contínues o discontínues i dels llacs, llacunes i embassaments superficials en lleres 

públiques, excepte quan formin part d'un vial que els travessi a gual, o que discorri tradicionalment per un 

tram dels esmentats llits. 



9 

 

Es preveu, en la fase de gestió de l’activitat, el reg periòdic dels circuits abans de realitzar-hi 

l’activitat per a evitar la generació de pols. Aquesta mesura preventiva no ha de fer que s’augmenti l’erosió 

del terreny. 

 

5.3.2.- Mesures específiques. 

Es preveu fer una aportació de 3 camions de terra a la zona indicada al plànol adjunt que forma 

part del circuit de motocròs. Aquí s’hi ha detectat xaragalls importants degut al pas freqüent de les motos i 

a l’elevat pendent. També s’hi passarà la retroexcavadora per refer el ferm i aplanar la terra. 

D’altra banda, es preveuen reparar també els xaragalls i refer els trencaaigües en dos altres indrets 

retolats al plànol adjunt. 

Per evitar l’erosió a les zones de trial, s’ha realitzat una sectorització en tres sectors, retolats al 

plànol adjunt com a A, B i C. Aquestes 3 zones s’alternaran durant l’any de forma que passin almenys 8 

mesos des de cada utilització (cada 4 mesos es canviarà de sector). 

Per evitar l’erosió al circuit d’enduro-resistència, atès que no és viable la sectorització d’un circuit 

ja de per sí petit, s’utilitzaran les diferents variants existents de forma rotacional. El règim d’ús d’aquest 

circuit únicament serà de dues vegades cada 15 dies (la qual cosa representa únicament un 20% dels temps 

total de funcionament del circuit), i dintre d’aquestes dues vegades quinzenals es procurarà anar rotant els 

trams utilitzats.  

 

5.4.- Gestió de residus. 

5.4.1.- Mesures generals. 

L’activitat esportiva en sí genera pocs residus, ara bé, l’assistència de persones, pot generar 

residus:  

-Es disposa de diferents contenidors a tota la instal· lació, separats per els diferents tipus de fracció 

de residus: orgànic, paper i cartró, vidre, plàstics i rebuig, estant convenientment assenyalats cadascun 

d’ells.  

-No està permesa cap manipulació d’olis. Malgrat això, es disposarà d’un contenidor especial per 

envasos que puguin contenir olis, els quals es depositaran a la Deixalleria de Moià.  

-A la masia del Solà de la Vila es disposa de WC a disposició dels participants i assistents. Hi ha 

una fossa sèptica que recull les aigües residuals i quan és plena es buida amb el camió cisterna d’una 

empresa especialitzada en tractament de residus.  

Segons les dades del Moto Club Moianès, els esdeveniments compten amb sistemes de recollida 

selectiva, per la qual cosa es poden assumir els mateixos percentatges de separació de residus que a nivell 

municipal. 

S’ha de tenir en compte que una de les activitats que es realitza a l’àmbit és el la reparació puntual 

de vehicles, la qual comporta la generació de residus perillosos com olis minerals (CER 130205) i 

absorbents contaminats (CER 150202). Aquests residus, així com altres residus perillosos que es puguin 

generar, hauran de comptar amb recipients adequats per la seva recollida i emmagatzematge segons el que 

disposa la normativa vigent, i s’hauran de gestionar a través de transportista i gestor homologat. 
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En un futur es preveuen instal· lacions o zones per residus però es justificarà la seva gestió (amb 

els fulls de seguiment pertinents): Punt Net de Residus Perillosos, Punt Net de Residus no perillosos, zona 

de neteja de canaletes de formigó, parc de maquinària, gestió d’olis i greixos, etc. 

 

5.4.2.- Mesures específiques. 

Discrecionalment, es recolliran els contenidors de fraccions de residus per part del Motoclub 

Moianès i es dipositaran en els seus corresponents contenidors a la Deixalleria de Moià, juntament amb els 

no inclosos en les fraccions assenyalades pel Moto Club Moianès. Els contenidors de rebuig són recollits 

cada dijous pel servei de recollida de brossa de l’Ajuntament.  

 

5.5.- Fauna salvatge. 

5.5.1.- Mesures generals. 

Es regularà el calendari dels esdeveniments de màxima afluència (competicions, trobades,...) de 

tal manera que aquests es realitzin preferentment fora de l’època de cria de les aus, compresa entre els 

mesos de febrer a juny.  

En cas de realitzar un esdeveniment en aquest període (febrer a juny), caldrà evitar els horaris de 

major activitat de la fauna, a primera hora del matí i a primera hora de la tarda, i s’evitaran les competicions 

en horari nocturn. 

Es realitzarà un seguiment de l’afectació a la fauna salvatge durant els mesos de reproducció. 

 

5.2.2.- Mesures específiques. 

S’ha previst la construcció d’un abeurador per la fauna salvatge d’una capacitat de 500 litres, molt 

proper al dipòsit d’extinció d’incendis existent, on hi ha un hidrant que facilitarà poder omplir aquest 

abeurador. Serà semisoterrat, de PVC, amb una profunditat màxima de 50 cm per evitar l’ofegament de la 

fauna menor. 

 

5.6.- Educació ambiental. 

5.6.1.- Mesures generals. 

Emmarcat en les activitats d’educació ambiental cal dir que a l’interior del circuit hi ha cartells 

indicadors recordant prohibicions mediambientals. 

Es lliura als pilots que venen a entrenar al Circuit Verd un document que signen, on s’indica per 

on poden circular, per on està prohibit circular i el comportament que han de tenir per utilitzar el Circuit 

Verd. 

 

5.6.2.- Mesures específiques. 

Es realitzarà una jornada informativa sobre les actuacions mediambientals desenvolupades al 

circuit verd durant els dos anys d’activitats dins un Pla Pilot del Circuit. 

S’encarregarà l’elaboració d’un cartell informatiu que es col· locarà al camí d’entrada del circuit 

informant de les actuacions ambientals que s’hi estan duent a terme. 
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6.- VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES MESURES AMBIENTALS. 

Es resumeix de forma orientativa el cost de les mesures específiques previstes durant els dos 

propers anys (exceptuant les mesures generals): 

Franges de prevenció d’incendis en 2,64 Ha: 6.000 €. 

Plantació de 10 arbres: 250 €. 

Aportació de 3 camions de terra: 500 €. 

Correcció de xaragalls: 400 €. 

Construcció d’un abeurador: 300 €. 

Seguiment de l’avaluació ambiental: 1.500 €. 

 

7.- PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL. CALENDARITZAC IÓ. 

Semestralment es redactarà un informe amb documentació de totes les actuacions per justificar la 

feina feta, amb fotografies abans i després de l’actuació. 

Es preveu la construcció de l’abeurador per la fauna salvatge durant el 2020, la restauració de 

zones afectades per erosió durant el 2021, la creació de la franja de prevenció d’incendis de forma 

continuada en el transcurs dels propers 2 anys i la plantació dels roures i les alzines en el moment que s’hagi 

finalitzat la part alta de la franja. 

La jornada ambiental es preveu per la tardor del 2021 (no abans per evitar riscos relacionats amb 

l’actual COVID-19) i l’elaboració del cartell informatiu es preveu per l’hivern 2020-2021. 

 

8.- VALORACIÓ FINAL – RESUM. 

Es redacta el present pla pilot amb la finalitat d’establir mesures ambientals generals i específiques 

que permetin reduir els impactes que l’activitat motoritzada generen al medi, d’acord amb els antecedents 

i identificació de la proposta i objectius definits als capítols 1 i 2. 

El Circuit Verd de Moià està integrat per tres tipologies de circuits (motocròs, enduro-resistència 

i quads-ciclomotors-crono-ATV-buguis) i dues tres zones de trial (A, B i C), amb les seves corresponents 

amplades, longituds i aforaments màxims i règims de funcionament que s’han descrit al capítol 3. 

S’han identificat diferents impactes ambientals que poden afectar sobretot la vegetació (incendis), 

el sòl (erosió i residus), la fauna salvatge i la població. 

Per tal de mitigar els diferents efectes o impactes ambientals en la zona d’activitat, s’estableixen 

una colla de mesures correctores, preventives i/o compensatòries que s’han agrupat en 6 tipologies 

(prevenció d’incendis, tractament de la vegetació existent, control de l’erosió, gestió de residus, fauna 

salvatge i educació ambiental), dintre les quals s’han tingut en compte unes mesures generals i unes mesures 

més específiques. Seguidament es resumeix, per cada tipologia de ambiental, la proposta de mesures 

generals i específiques: 
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Prevenció d’incendis  

De forma general, es disposa de diversos extintors i un sistema de rec al circuit de motocròs que 

permet girar els aspersors cap al bosc en cas de ser necessari. Es preveu la col· locació dels cotxes de tal 

manera que puguin sortir fàcilment en cas d’incendi. Es preveu el manteniment en bon estat del camí de 

sortida. Únicament es pot fer foc fora de l’interior de la casa en època autoritzada i prèvia tramitació del 

permís corresponent. Es suspenen totes les activitats en cas d’activació de Pla Alfa nivell 3. Es preveuen 

desbrossades al voltant de la casa, el pàrquing i zones de trial. 

De forma específica es preveu la creació de tres franges de prevenció d’incendis d’una amplada 

de 25 metres, una a l’oest del pàdoc, una al voltant del punt d’aigua i una sota el camí d’accés al circuit en 

un tram concret. 

 

Tractament de la vegetació existent i paisatge. 

De forma general es preveu eliminar espècies al· lòctones en cas de ser detectades, prioritzant en 

tot cas la tala d’aquestes espècies enfront les autòctones. També es preveu potenciar les espècies menys 

combustibles (roures i alzines) sobre les més inflamables (pi blanc). 

De forma específica es preveu la plantació de 10 arbres (5 roures i 5 alzines) a la banda superior 

del talús on es realitzarà la franja de prevenció d’incendis. 

 

Control de l’erosió 

De forma general es preveu la correcta senyalització dels diferents circuits i zones per tal d’evitar 

la degradació d’altres indrets. Es preveu la realització de trencaaigües i repàs de traçats anualment 

mitjançant pala carregadora i retroexcavadora. Es prohibeix específicament la circulació per la llera dels 

torrents. 

De forma específica es preveu aportar 3 camions de terra en un indret del circuit de motocròs molt 

erosionat actualment i la correcció de dos indrets més on hi ha nombrosos xaragalls. 

Es preveu també la sectorització de les zones de trial en 3 sectors (A, B i C), que s’alternaran 

quadrimestralment per deixar descansar les zones.  

També es preveu l’alternança en l’ús del circuit d’enduro-resistència utilitzant-lo únicament un 

20% de les hores obertes del circuit, que es correspondrà amb una freqüència de dues vegades cada 15 dies, 

i tenint en compta la rotació de les diferents variants. 

 

Gestió de residus 

De forma general es disposa de diferents contenidors a la instal· lació, separats per fraccions. Es 

prohibeix la manipulació d’olis, si bé es preveu un contenidor especial per aquests envasos que puguin 

contenir olis de les reparacions puntuals. Hi ha una fossa sèptica que recull les aigües residuals i quan és 

plena es buida amb camió cisterna d’una empresa especialitzada en tractament de residus. També hi ha un 

sistema de recollida selectiva per part del Moto Club Moianès. Es preveu continuar amb aquest sistema de 

gestió de residus. 

De forma específica, els contenidors de rebuig són recollits cada dijous pel servei de recollida de 

brossa de l’Ajuntament de Moià. 
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Fauna salvatge 

De forma general es preveu regular el calendari d’esdeveniments en funció de l’època de cria de 

fauna, compresa entre els mesos de febrer a juny.  

De forma específica es preveu la construcció d’una abeurador per la fauna salvatge amb una 

capacitat de 500 litres. 

 

Educació ambiental  

De forma general  es preveu la col· locació de cartells indicadors a l’interior del circuit recordant 

les prohibicions ambientals i la signatura, per part dels pilots, d’un document de compromís de correcte 

utilització del circuit a la seva entrada. 

De forma específica es preveu una jornada d’educació ambiental sobre les actuacions 

mediambientals realitzades al circuit i la col· locació d’un cartell informatiu al camí d’entrada al circuit on 

es vegin i resumeixin totes les actuacions ambientals que s’estan duent a terme. 

Es presentarà, conjuntament amb els serveis tècnics de la Secció de Boscos i Recursos Forestals 

de la Catalunya Central, un manual de bones pràctiques en les activitats motoritzades en el medi natural. 

  

A Vic, a la data de la signatura. 

Signat,  

 

 

 

 

 

Jordi Codina Cutrina.    Joan Girbau Junyent. 

Enginyer Tècnic Forestal i Ambientòleg.  Enginyer Tècnic Agrícola. 
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9.- PLÀNOLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.- 1:50.000

PLÀNOL DE SITUACIÓ.
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10.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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Prevenció d’incendis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estat actual de la franja de prevenció d’incendis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punt d’extinció d’incendis on s’ha netejat la vegetació, però cal fer-ne el manteniment anual. 
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Col·locació de vehicles de forma que puguin sortir sense haver de fer maniobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspersors giratoris en cas d’incendi. 
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Tractament de la vegetació existent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Part superior del talús de la franja de  

      prevenció on es preveu plantar els arbres. 

 

 

 

Control de l’erosió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones amb xaragalls fruit de l’erosió, on es repassarà el ferm amb retroexcavadora. 
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Zona on es preveu aportar els 3 camions de terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correcta senyalització del circuit per evitar degradació de zones exteriors. 
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Gestió de residus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punts de recollida de residus situats davant la masia. 

 

 

Fauna salvatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Indret on es preveu col·locar l’abeurador

 per la fauna     salvatge. 
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Educació ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Indret on es preveu col·locar el cartell  

      informatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartell indicatiu de prohibició de circular per les lleres dels torrents. 
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